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1 Gràfic
Amb aquesta  classe  es  crea  en  memòria  una  imatge  en  la  qual  es  poden  anar  pintant  línies, 
rectangles... i al final es pot desar el dibuix a disc en format PNG perquè fa ús de la llibreria libpng.

És la classe base que utilitzen la resta de classes.

Les  funcions  que  demanen  un  color  esperen  rebre  un  unsigned  long amb  el  següent  format: 
0x00BBGGRR, essent R,G,B les components de 0 a 255 del color. Hi ha definits també, en forma 
de  constants  alguns  colors  bàsics:  VERMELL,  VERD,  BLAU,  BLANC,  NEGRE,  GROC, 
BLAU_FOSC, VERD_FOSC, TARONJA, LILA, CYAN.

1.1 Construcció de l'objecte
grafic::grafic(int dX,int dY)

Crea una imatge de dX per dY píxels.



1.2 Funcions per dibuixar

1.2.a Pintar un píxel
void setPixel(int x,int y,unsigned long color);

Pinta el píxel (x,y) del color que se li diu.

1.2.b Pintar tota la imatge d'un mateix color
void setFons(unsigned long color);

1.2.c Pintar formes bàsiques
 void pintaLinia(int x0,int y0, int x1, int y1,unsigned long color);

Pinta una línia entre els punts (x0,y0) i (x1,y1) del color que se li diu.

void pintaRectangle(int x0,int y0, int x1, int y1,unsigned long color);
Pinta un rectangle (només el contorn) tenint com a vèrtexs oposats els punts (x0,y0) i (x1,y1).

void pintaRectanglePle(int x0,int y0, int x1, int y1,unsigned long color);
Com l'anterior, però no només pinta el contorn, sinó tot l'interior del rectangle.

void setText(int x,int y,char*text, unsigned long color=NEGRE,int tamany=12,int orientacio=1);
Escriu un text començnt a la posició (x,y). Els altres paràmetres, que no cal especificar-los si els 
alors per defecte ja van bé, són el color, la mida i l'orientació (1=horitzontal, 0=vertical).

void setTextCentrat(int y,char*text, unsigned long color=NEGRE,int tamany=16,int orientacio=1);
Com l'anterior, però especificant només una coordenada. L'altra s'ajustarà automàticament perquè el 
text quedi centrat en la imatge.

1.3 Desar la imatge en format PNG
int generaPng(char* nomf);

1.4 Exemple
Això crea una imatge de 30x30 píxels, hi dibuixa 2 línies creuades i guarda el resultat:

grafic g(30,30);

g.pintaLinia(0,0,39,39,VERMELL);

g.pintaLinia(0,39,39,0,BLAU);

g.generaPng(“imatge.png”);



2 Plot2d
Aquesta  classe  serveix  per  pintar  plots  en  2  dimensions.  S'hi  passen  els  vectors  que  es  volen 
representar en forma d'arrays, i la classe ja s'encarrega de fer-ne la representació per ser desada en 
format PNG. Les imatges creades són de 1200x900 píxels.

2.1 Construcció
plot2d(int marge=80); 

El marge representa l'espai entre les vores de la imatge i el rectangle on es dibuixen els gràfics. El 
valor per defecte ja va bé.

2.2 Afegir plots
int addPlot(float *datax,float *datay, int npunts,unsigned long color=DEFAULT_COLOR);

Es passen dos vectors de floats: un per les ordenades i un altre per les abcisses.

Npunts indica el número de punts que tenen aquests vectors.

2.3 Personalitzar la sortida

2.3.a Títols
void setTitolY(char* text);
void setTitolX(char* text);
void setTitol(char* text);

Serveixen per posar títol o nom als eixos o a tot el gràfic.

2.3.b Eixos
void setEixos(float Mx,float mx, float My, float my);

Per defecte els eixos s'ajusten automàticament per la millor representació de les dades. Ara bé, si es 
vol especificar uns valors màxim i mínim dels eixos (per exemple, es vol fer una mica de zoom), 
s'ha de fer servir aquesta funció: Mx i My són els màxims pels eixos x i i, i mx i my, en són els 
valors mínims.

void setTicsEixX(float xmin, float incrementx);
void setTicsEixY(float ymin, float incrementy);

Si no s'especifica res, els eixos no tendran marques indicant valors típics. Amb aquestes funcions 
s'indica que es volen posar marques. Per exemple, dir que a l'eix X, començant des de 0, es mostri 
una marca cada 3 (a l'eix sortiran marcats 0,3,6,9...)

2.4 Desar la imatge
void guardaPng(char* nomf);



2.5 Exemple
Pintaré dos sinus de diferents freqüències:

//primer generem les dades

float t[MAX_PUNTS];

float y1[MAX_PUNTS],y2[MAX_PUNTS];

for(int i=0;i<MAX_PUNTS;i++){

t[i]=i/(float)N;

y1=sin(2*M_PI*f1*t);

y2=sin(2*M_PI*f2*t);

}

//ara les pintem

Plot2d p;

p.addplot(t,y1,MAX_PUNTS,BLAU);

p.addplot(t,y2,MAX_PUNTS,VERD);

p.setTitolX(“temps”);

p.setTitolY(“amplitud”);

p.setTitol(“Exemple de plot”);

p.setTicsEixX(0, 0.3);

p.setTicsEixY(-2,0.25);

p.guardaPng(“sinus.png”);



3 Scatter Plot
Molt semblant a la classe plot2d. Suporta totes les mateixes funcions les diferències són:

-Només es pot pintar un gràfic (no diversos superposats com en un plot2d)

-El gràfic no es dibuixa continu (punts units amb línies), sinó només amb punts.

-La funció addPlot també rep dos vectors. Ara no seran les coordenades x i y dels punts, sinó 
els dos vectors que es volen comparar.

3.1 Exemple
Suposant que al vector x hi ha dades, crearem un vector x2 amb les mateixes dades però amb soroll 
sumat. Després en pintem el gràfic.

 Float x2;

for(int i=0;i<N;i++) x2[i]=x[i]+POT_SOROLL*randn();

scatterPlot p;

p.addPlot(x,x2,N,TARONJA);

p.guardaPng(“kk.png”);



4 Histograma
Molt semblant també a la classe gràfic. En suporta la major part de les funcions (posar títols, 
manegar els eixos... funcions que no descriuré aquí; per una llista de funcions que suporta, veure 
histograma.h).

Aquesta classe rep un vector de dades i en pinta un histograma. Pot pintar més d'un histograma (es 
crida a la funció addHistograma  tantes vegades com es vol) en un mateix dibuix.

4.1 Afegir un histograma
void addHistograma(float *dades, info_histograma info);

Se li passen les dades de les que es vol fer l'histograma, i una estructura informació de com ha de 
ser la representació (colors, si es vol amb línies o amb rectangles...).

L'estructura info_histograma té aquests camps:

1. color => color de l'histograma

2. Superposa_gaussiana => 1 si es vol que es pinti una gaussiana de la mateixa mitja i 
variança superposada a l'histograma. 0 si no es vol.

3. color_gaussiana

4. num_divisions=> el número de 'beans' per calcular l'histograma

5. estil=> LINIA o RECTANGLEs

6. npunts=> número de punts que hi ha en el vector que se li passa.

4.2 Calcular estadística d'un vector
void calculaEstadistica(float *dades, int npunts,float &m,float &v);

Se li passa un vector dades de mida npunts, i es retorna la mitjana (m) i la variança (v).

4.3 Exemple
Suposem que A i B són vectors amb dades dels que volem pintar un histograma.

Seran histogrames en forma de línia (no de quadres) amb gaussiana superposada.

info_histograma info.

Info.npunts=N;

info.num_divisions=10;

info.color_gaussiana=VERD;

info.color=NEGRE;

info.superposa_gaussiana=1;

histograma h;



h.addHistograma(A,info);

info.npunts=M;

info.color=LILA;

h.addHistograma(B,info);

h.guardaPng(“hist.png”);
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